GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

Onsdag den 18. marts 2009
KL: 19:00
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup
Fremmøde: 14 personer
Referat:
1. Valg af dirigent
• Steffen Lund blev valgt
2. Formanden aflægger årsberetning.
• God brug af værkstederne, der over året i gennemsnit bliver brugt af 2 kunstnere om dagen
• Skulpturudstilling Pastiche 2: God interesse, god presse og Statens Kunstfond havde præmieret en af
skulpturerne.
• Skulpturudstilling Pastiche 3: Værkstederne vil blive meget involveret i denne udstilling. Henrik er
medkurator sammen med Tine i år.
• På SAiR har der været 25 kunstner i 2008, heraf 6 fra U-TURN.
• Der har været 167 ansøgninger i 2009. Der er pt. inviteret 13 kunstnere, hvoraf CKU betaler for 2.
• SAiR vil blive udpeget til udviklingsprojekt i de sidste 2 år af Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt &
Vestsjælland og Kulturministeriet. SAiR skal udvikle sig imod Produktion in Residence.
• BGK gennemførte et pilotprojekt i efteråret med stor succes. Forsøgsprojektet vil starte til september
2009, og løbe i en 3 års periode.
Årsberetningen blev godkendt
3. Kassereren forelagde reviderede årsregnskab 2007.
• Regnskabet er i år revideret af statsautoriseret revisor Steffen Møller, Kalundborg. Revisoren havde
ikke fundet anledning til indsigelser mod regnskabet, der blev godkendt.
• Budget for 2009 blev ikke fremlagt da der ikke er en endelig afklaring af SAiR driftstilskud i 2009.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde følgende forsalg:
• Så længe VAK får revideret sit årlige regnskab hos Statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen,
Kalundborg, så længe skal de i § 9 nævnte generalforsamlings valgte revisorer, ikke revidere VAK
regnskab
Forslaget blev godkendt
5. Valg af bestyrelse
• Formand:
• Næstformand:
• Kasserer:
• Bestyrelsesmedl.:
• Bestyrelsesmedl.:
• Bestyrelsesmedl.:
.

Viggo Lynge Larsen
Olaf Manske Andersen
Jørgen Karlsen
Nynne Livbjerg blev valgt
Lars Rasmussen
Annette From

Ikke på Valg
Ikke på valg
På valg. Modtager ikke valg.
På valg. Modtog genvalg
På valg. Modtog genvalg

Valg af suppleanter
• Claus Egemose blev valgt.
• Gitte Dalsgaard Nielsen blev valgt.
6. Valg af revisor.
• Ingen blev valgt i forhold til beslutningen under pk. 4
7. Eventuelt.
• Formanden takkede Jørgen Karlsen for hans arbejde i bestyrelsen

Referat: Svend Aage Larsen

